— A czy ty w ogóle powinnaś wejść do środka? —
— Od tego, widzisz, właściwie wszystko się
zaczyna.
Lewis Caroll, Alicja w Krainie Czarów

Skóra jest jak lustro naszego stanu zdrowia,
wieku oraz kondycji fizycznej i psychicznej.
Odbija się w niej czas, dieta, stres, styl życia,
a także klimat i otoczenie, w którym żyjemy.
I, choć nie mówi się o tym głośno, świat
ocenia nas po wyglądzie. Jeżeli czujemy się
atrakcyjni, to emanujemy pewnością siebie
i charyzmą.
Dlatego zrównoważona dbałość o kondycję
skóry twarzy i ciała z myślą o najskuteczniejszym wydłużeniu jej młodości, jest
naszym priorytetem.
Quadrille Spa to jedyna strefa w naszym
hotelu, gdzie nie czarujemy. To świat stworzony dla Alicji jako kraina świadomych
i indywidualnych wyborów oraz twardych
dowodów. Czasu nie oszukamy, ale możemy
go dobrze wykorzystać dla wypracowania
trwałych efektów, niezależnie czy zależy
Państwu na oczyszczeniu, odmłodzeniu czy
po prostu odpoczynku.
Zachęcamy Państwa do zapoznania z naszą
ofertą i sprawdzenia, co kryje się po drugiej
stronie lustra…
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krok i: oczyszczanie i złuszczanie
Oczyszczanie i złuszczanie to w Quadrille Spa podstawa pielęgnacji, rewitalizacji oraz zrównoważonego podejścia do odmładzania
skóry twarzy według koncepcji slow aging. Najnowsze technologie
połączyliśmy z tradycyjnymi formami złuszczania naskórka, aby
stworzyć ofertę skutecznych i efektywnych zabiegów dopasowanych
do indywidualnych potrzeb.
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hydrafacial

nowa generacja oczyszczania i regeneracji skóry
Unikalne połączenie mikrodermabrazji - złuszczania naskórka
z jednoczesną infuzją składników aktywnych i antyoksydantów
dobranych indywidualnie do problemu skóry. Wspólnie z terapeutą
mogą Państwo wybrać optymalny wariant:
hydrafacial sensitive –
oczyszczanie & ekstremalne nawilżenie
kompleks kwasu hialuronowego dla skóry suchej oraz odwodnionej, skłonnej do przebarwień.
czas: 60 minut cena: 350 pln
hydrafacial intensive –
podwójne oczyszczanie
połączenie mikrodermabrazji z chemicznym peelingiem glikolowo-salicylowym w celu intesywego złuszczania i wygładzenia bez
podrażnień. Polecany dla skór problematycznych i trądzikowych.
czas: 60 minut cena: 400 pln
hydrafacial anti age –
oczyszczanie & odmładzanie
zabieg złuszczający w połączeniu z serum Dermabuilder z naturalnym kolagenem. Odnawia matrycę skóry, poprawiając jej jędrność
i elastyczność. Idealny wariant rewitalizacji skóry dojrzałej, ważny
element zrównoważonej terapii slow aging.
czas: 60 minut cena: 450 pln
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peelingi kwasowe

zabiegi oparte na 3-4 monokwasach
Spersonalizowany program złuszczający inicjujący procesy regeneracyjno-naprawcze w
skórze, wpływające na skuteczne redukowanie defektów skórnych o różnym podłożu.
Łączenie podczas jednej procedury wielu monokwasów potęguje efekt zabiegowy.
retipeel
dwuetapowy system silnie odmładzający
czas: 60 minut cena: 400 pln
anti acne
dla skór borykających się z trądzikiem zapalnym
czas: 60 minut cena: 250 pln
aza peel
o silnym działaniu antybakteryjnym
czas: 60 minut cena: 250 pln
skin revital
z kwasem migdałowym
czas: 60 minut cena: 300 pln
phytic peel
aby uzyskać jednolity koloryt
czas: 60 minut cena: 250 pln
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krok ii: równowaga i odbudowa
Piękno pochodzi z harmonii. Narażona na działanie czynników
zewnętrznych skóra każdego dnia potrzebuje odpowiednich składników odżywczych i specjalistycznej pielęgnacji dopasowanej nie
tylko do wieku i typu skóry, ale również do szczególnych uwarunkowań. Klimatyzacja, praca przy komputerze, stres, brak snu, mają
wpływ na jej kondycję. Zabiegi z tej grupy dopasowujemy indywidualnie. Stanowią one podstawę do regeneracji skóry na co dzień,
obejmują obszar twarzy, szyi i dekoltu.
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forlle'd zabieg nawilżający –
silnie nawadniający
Intensywny zabieg, który zapewnia natychmiastowe nawilżenie dla
każdego rodzaju skóry. Przywraca równowagę wodną i właściwy
poziom minerałów w skórze. Natychmiast redukuje nieprzyjemne uczucie przesuszenia i napięcia, poprawia odporność skóry
i rozjaśnia ją. Pełna kuracja zapewnia długotrwałe nawilżenie oraz
redukuje drobne linie i zmarszczki.
czas: 60 minut cena: 350 pln + peeling kawitacyjny (wydłuża czas
trwania zabiegu o 15 minut) cena: 400 pln
forlle'd zabieg przeciwstarzeniowy –
peptydy biomimetyczne
Ten biomimetyczny zabieg oparty na peptydach wyraźnie poprawia
strukturę i sprężystość skóry, silnie stymuluje syntezę kolagenu,
rzeźbi kontur twarzy i koryguje zmarszczki mimiczne. Jest niezastąpiony w pielęgnacji skóry po chirurgii estetycznej.
czas: 60 minut cena: 400 pln + peeling kawitacyjny (wydłuża czas
trwania zabiegu o 15 minut) cena: 450 pln
forlle'd zabieg z witaminą c –
30% Witaminy C
Zabieg z 30% witaminą C oparty jest na produktach stymulujących
oddychanie komórkowe. Skoncentrowane serum z platyną i niskocząsteczkowym kwasem hialuronowym wzmacnia metabolizm skóry, a unikalna maska składająca się z dwóch odrębnych produktów
(żelu i witaminy C), które łączy się podczas zabiegu, intensywnie
dotlenia skórę.
czas: 60 minut cena: 400 pln + peeling kawitacyjny (wydłuża czas
trwania zabiegu o 15 minut) cena: 450 pln
forlle'd zabieg platynowy –
ochrona przed zanieczyszczeniami i wolnymi rodnikami
Wykazuje zdolności detoksykacyjne, działa przeciwzapalnie oraz
likwiduje oznaki stresu oksydacyjnego i chroni skórę przed wszelkimi formami wolnych rodników.
czas: 60 minut cena: 450 pln + peeling kawitacyjny (wydłuża czas
trwania zabiegu o 15 minut) cena: 500 pln
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krok iii: odmładzanie i modelowanie
Quadrille Spa prezentuje nową, wysoce skuteczną koncepcję walki
ze starzeniem skóry: innowacyjne połączenie kilku kompatybilnych
zabiegów, które widocznie i namacalnie rewitalizują oraz ujędrniają skórę. Wybraliśmy takie technologie i terapie odmładzające
i liftingujące, które już po pierwszym zabiegu dają efekt wygładzenia zmarszczek, poprawy jędrności i gęstości skóry oraz skutecznie
modelują owal twarzy. Rozpisane w efektywny program zabiegowy,
mogą stać się skuteczną alternatywą dla medycyny estetycznej.
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forlle'd lift –
zabieg z efektem liftingu
Zabieg korygujący efekty działania grawitacji i czasu. Zmniejsza
wiotkość skóry oraz odmładza kontury twarzy. Pełna kuracja zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry, poprawia elastyczność
i jędrność, zapewniając głębokie nawilżenie i intensywną stymulację syntezy kolagenu i elastyny. Natychmiastowy efekt liftingu
widoczny jest już po pierwszym zabiegu. Może być stosowany jako
„zabieg bankietowy”.
czas: 60 minut cena: 450 pln + peeling kawitacyjny (wydłuża czas
trwania zabiegu o 15 minut) cena: 500 pln
thermolifting zaffiro –
lifting bez skalpela
Termolifting z wykorzystaniem głęboko penetrującej podczerwieni to bezbolesna i skuteczna metoda odmładzania. Podgrzanie
dolnych warstw skóry prowadzi do obkurczenia włókien kolagenowych - w efekcie skóra natychmiast zagęszcza się, zostaje
ujędrniona, a zmarszczki wygładzone. Rezultaty są widoczne już
po paru chwilach od zakończenia zabiegu. Dla skóry w wieku 25-35
lat zalecany jest jeden zabieg. Dla zwiększenia i utrwalenia efektów
w przypadku skóry dojrzałej zalecane jest wykonanie 2-3 zabiegów.
twarz ¦ czas: 60 minut cena: 1000 pln*
twarz·szyja ¦ czas: 75 minut cena: 1400 pln*
twarz·szyja·dekolt ¦ czas: 90 minut cena: 1600 pln*
surgen –
modelowanie poprzez mikronakłuwanie
Krótkie zabiegi, skutecznie redukujące efekty starzenia się skóry,
dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii energii hybrydowej, pozwalającej na wypełnienie zmarszczek oraz uzyskanie efektu
mini liftingu. Mikroigłowa fala radiowa wraz z impulsem elektrycznym powodują kontrolowane mikrouszkodzenia, co w efekcie
stymuluje skórę do zwiększonego procesu gojenia, produkcji
kwasu hialuronowego oraz elastyny. Po zabiegu wzrasta spoistość
skóry, następuje redukcja zmarszczek, pojawia się naturalny efekt
wypełnienia. To tzw. „must have” w terapii anty aging dla skóry
dojrzałej.
twarz ¦ czas: 60 minut cena: 800 pln*
twarz·szyja ¦ czas: 75 minut cena: 1200 pln*
twarz·szyja·dekolt ¦ czas: 90 minut cena: 1400 pln*
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endermolift –
naturalny, relaksujący zabieg odmładzający
Wyjątkowo delikatna i w pełni naturalna metoda stymulacji wrażliwej skóry twarzy, szyi i dekoltu. Mechaniczny masaż techniką
mécano-stimulation, działa na główne przyczyny utraty gęstości
i starzenia się skóry. Poprzez wielowymiarową stymulację komórkową w tkankach, zwiększa syntezę kwasu hialuronowego, pobudza
produkcję elastyny oraz spowalnia rozpad włókien kolagenowych.
W efekcie skóra staje się bardziej zagęszczona napięta i rozświetlona.
Możliwy zakup pojedynczego zabiegu, w serii lub w formie dodatku do zabiegów na twarz Forlle’d.
czas: 25 minut cena: 150 pln*
*Zabiegi wykonane w serii minimum 3 uzyskują cenę minus 15%
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krok iv: ukoronowanie piękna
Młodszy wygląd, promienna cera oraz wygładzone zmarszczki to
nie efekt pojedynczych zabiegów. To rezultat wspólnej pracy i proces, którego głównym kreatorem jesteśmy my sami.
Z myślą o tym w Quadrille SPA możemy indywidualnie skomponować specjalistyczny program dopasowany do problemów skóry
twarzy, zorientowany na uzyskanie maksymalego efektu: rozświetlenia, spłycenia zmarszczek, poprawy jędrności skóry itp.
Podczas konsultacji z terapeutami można spersonalizować osobisty
program oraz poznać kilka technik masażu twarzy do wykonywania
w domu, aby na dłużej utrzymać pożadany efekt. Instuktorzy podpowiedzą także wskazówki do diety anti aging lub pomogą dobrać
pielęgnację domową jako kontynuację terapii.
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odmłodzone oczy –
Zaffiro plus
Wyjątkowe połączenie odświeżenia skóry twarzy i intensywnego
natychmiastowego wygładzenia zmarszczek wokół oczu. To zabieg
odmładzający na okolice oczu z wykorzystaniem technologii
termoliftingu Zaffiro i zabiegu pielęgnacyjnego Forlle'd.
czas: 60 minut cena: 700 pln
forlle'd zabieg na okolice oczu –
korekcja cieni pod oczami
Ten wysoce wydajny zabieg przeznaczony jest do delikatnej
skóry, zmniejsza cienie pod oczami, likwiduje obrzęki, wygładza
zmarszczki, poprawia mikrokrążenie i odtwarza strukturę skóry.
Idealny do stosowania przed zabiegami chirurgicznymi z zakresu
medycyny estetycznej, jak i po.
czas: 30 minut cena: 250 pln
modelowanie skóry wokół oczu
Zabieg ten zapewnia intensywny efekt liftingu i odżywienia skóry
wokół oczu, która jest najbardziej podatna na proces starzenia.
Seria zabiegów wygładza zmarszczki mimiczne, zapewnia ochronę
antyoksydacyjną i głębokie nawilżenie. Przedłuża efekt zabiegów
inwazyjnych.
czas: 30 minut cena: 250 pln
oprawa oczu –
henna i regulacja brwi i rzęs
Podkreślenie i wydobycie piękna oczu.
czas: 20 minut cena: 50 pln
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ciało

krok i: oczyszczanie i odtruwanie
Skóra to największy organ człowieka. Ważne jest, aby była zadbana
i gładka. Powinna być ponadto w dobrej kondycji, ponieważ to
przez skórę organizm wymienia z otoczeniem różne substancje.
Z jednej strony wydala toksyny, odpady metaboliczne i nadmiar
wody, z drugiej wchłania minerały i substancje odżywcze.
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spróbuj sam! –
peeling indywidualny w łaźni parowej
Idealna propozycja dla osób, które chcą samodzielnie wykonać
peeling podczas korzystania z łaźni parowej.
Goście mają możliwość wyboru jednej z naszych autorskich mieszanek do peelingu à la carte, które przygotowujemy w Quadrille
SPA na bazie soli atlantyckiej oraz naturalnych olejków eterycznych.
cena: 25 pln
saunowanie –
serwis saunowy na życzenie Gości
Wyjątkowa szansa na poznanie uroków sauny fińskiej od aromaterapeutcznej strony.
Pod wpływem wysokiej temperatury pory skóry otwierają się, stają
się bardziej gościnne dla wszystkich substancji, które próbują w
nie wniknąć. Tak przygotowaną skórę możemy peelingować lub/i
nakładać preparaty kosmetyczne stosowane podczas masaży czy
rytuałów.
Koncentraty zapachowe w saunie fińskiej mają działanie terapeutyczne. Pomagają usunąć napięcie nerwowe, codzienny stres. Zapachy dolewane na życzenie przez personel Spa działają odprężająco.
Saunowanie połączone z seansem aromaterapeutycznym podnosi
wydolność oraz odporność organizmu. Nasze ciało ma większą
zdolność do walki z infekcjami. Ciało po saunie jest lepiej zregenerowane i przygotowane do dalszego wysiłku fizycznego.
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krok ii: równowaga i odbudowa
Skóra chroni nasz organizm przed szkodliwymi czynnikami, my
natomiast powinniśmy poświęcać jej szczególną uwagę. Warto
poddać swoją skórę najbardziej odmładzającym, odświeżającym
i regenerującym zabiegom, jakie matka natura ma do zaoferowania
i odkryć w sobie piękno, które pochodzi z wewnętrznej równowagi
i harmonii. Niezależnie od tego, jaki zabieg zostanie ostatecznie
wybrany, stanie się on prawdziwą ucztą, wprowadzającą w stan
relaksu i odprężenia. Każdy z nich cudownie poprawia samopoczucie.

14

Quadrille Spa: ciało

quadriile –
Państwa ulubiony masaż Quadrille
Autorski masaż, który powstał z myślą o osobach pragnących
uwolnić się od napięcia oraz nieprawidłowej postawy ciała. Łączy
techniki masażu klasycznego oraz pracę na głębokich tkankach
i stawach z charakterystycznymi długimi, płynnymi ruchami masażu lomi lomi oraz likwidującymi bóle uciskami masażu shiatsu.
Relaksuje i przywraca równowagę pomiędzy różnymi grupami
mięśni, harmonizuje emocje, pobudza cyrkulację krwi, metabolizm
oraz produkcję endorfin. To nie jest zwykły masaż – to ceremonia
dotyku dla ciała, duszy i umysłu.
czas: 90 minut cena: 350 pln + peeling całego ciała (wydłuża czas
trwania zabiegu o 30 minut) cena: 470 pln
Cena masażu dla dwóch osób: 650 pln
comfort zone tranquillity –
głębokie odprężenie i odnowa dla ciała i twarzy
Kompleksowy rytuał pozwalający na całkowity relaks i odprężenie.
To ukojenie dla duszy i ciała dzięki niepowtarzalnej kompozycji
olejków eterycznych. Odżywcza kąpiel w mleku oraz bogaty masaż
zapewniają nie tylko relaks, ale także, korzystając z cudownych
właściwości olejów i substancji aktywnych, gwarantują aksamitną i jedwabistą skórę po zabiegu. Nuta zapachowa towarzysząca
rytuałowi pozwala za każdym razem przeżyć niesamowitą podróż
w krainę esencji i wspaniałych aromatów.
czas: 90 minut cena: 380 pln + peeling całego ciała (wydłuża czas
trwania zabiegu o 30 minut) cena: 500 pln
Cena masażu dla dwóch osób: 700 pln
classic –
tradycyjny nie znaczy banalny
Klasyczny masaż całego ciała w dwóch odsłonach, w którym intensywność i szybkość ruchów oraz dobór odpowiednich balsamów i
olejków aromaterapeutycznych dopasowujemy do celu, jaki chcemy
osiągnąć oraz indywidualnych preferencji.
czas: 60 minut cena: 220 pln + peeling całego ciała (wydłuża czas
trwania zabiegu o 30 minut) cena: 340 pln
Cena masażu dla dwóch osób: 440 pln
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no problem! –
krótka chwila masażu dopasowana do potrzeb
Częściowy masaż idealny dla osób, które potrzebują chwili relaksu.
Polecany również wszystkim tym, którzy odczuwają dyskomfort w
danym miejscu lub walczą z cellulitem. Terapeuta może wykonać:
częściowy masaż pleców z elementami terapii manualnej, antystresowy masaż głowy i karku, odprężający masaż nóg i stóp, drenaż
limfatyczny nóg lub rąk dla osób walczących z opuchnięciami,
intensywny masaż antycellulitowy czy też rozgrzewający masaż
pleców.
czas: 30 minut cena: 140 pln
salt massage –
masaż solnymi kamieniami
Masaż detoksykujący zainspirowany dawnymi leczniczymi rytuałami z wykorzystaniem soli himalajskiej. Łagodzi bóle mięśni,
zwalcza napięcia, stymuluje metabolizm, poprawia krążenie krwi,
oczyszcza organizm. Pomaga przywrócić równowagę ciała i umysłu.
Idealny we wszystkich porach roku.
korzyści:
łagodzi bóle mięśni i zwalcza napięcia · stymuluje metabolizm ·
poprawia krążenie krwi · oczyszcza organizm · pomaga stracić
kilogramy ·przywraca równowagę.
czas: 90 min cena: 350 pln
Cena masażu dla dwóch osób: 650 pln
rytuał bursztynowy quadrille –
wyjątkowy relaks połączony z oczyszczaniem
i odżywianiem skóry
Autorski, Bursztynowy Rytuał Quadrille powstał z myślą o osobach,
które chcą poznać i poczuć na własnej skórze niezwykłe właściwości złota Bałtyku. Podczas każdego etapu skóra otulana jest
kompozycją naturalnych alg, olejów roślinnych oraz ekstraktem z
bursztynu. Według wielu ksiąg i wierzeń to właśnie bursztyn jest
źródłem dobrej energii, zawiera wiele cennych mikroelementów,
dzięki czemu ułatwia gojenie i regenerację skóry, a ponad to posiada właściwości antybakteryjnie. Naturalny, pokruszony bursztyn,
połączony z algowym masłem, to głębokie oczyszczenie dla całego
ciała. Masaż na bursztynowym olejku intensywnie odżywia i nawilża skórę, pozostawiając ją jedwabiście gładką. Prawdziwy bursztynowy puder zaaplikowany tuż po zabiegu, pozostawia delikatną
poświatę, jednocześnie wspomagając procesy regeneracji ciała.
czas: 90 min cena: 380 pln
Cena masażu dla dwóch osób: 700 pln
16
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rytuał 4 krain świata- aromasoul –
niepowtarzalna podróż do świata orientu,
Indii, Arabii lub rejonów śródziemnomorskich.
Nawilżający, bogaty w odżywcze składniki aktywne oraz wysoce
zmysłowy rytuał ucieczki od codzienności dzięki, któremu przeniosą się Państwo w wybraną przez siebie stronę świata. Specjalnie
dobrana muzyka. Zapach powstały z połączenia cytrusów i żywych
nut, takich jak jałowiec, szałwia lub geranium, które przekazują korzystne właściwości morza i niesamowite uczucie wolności
i dobrego samopoczucia. Peeling wulkaniczny na bazie masła
Karite doskonale zmiękczający, uelastyczniający i regenerujący
skórę. Odżywczy masaż rytualny z 4 krain świata oraz szlachetna
mieszanka olejków eterycznych o działaniu aromaterapeutycznym
i antyoksydacyjnym wprowadzą w stan głębokiego relaksu.
czas: 90 min cena: 380 pln Cena masażu dla dwóch osób: 700 pln
masaż prenatalny –
doskonały relaks dla przyszłych mam
Odprężająca i prozdrowotna forma terapii przeznaczona dla kobiet
w ciąży. Techniki zastosowane w trakcie masażu pomagają przynieść ukojenie obolałemu ciału, minimalizując przy tym napięcie
emocjonalne. Ponadto zabieg ten, pozytywnie wpływa na szereg
procesów zachodzących w organizmie przyszłej mamy jak np.
prawidłowe funkcjonowanie układu hormonalnego, limfatycznego,
a także oddechowego. Oprócz głębokiego relaksu, masaż prenatalny
pozwala na zmniejszenie dolegliwości bólowych mięśni przykręgosłupowych, a odpowiednie opracowanie kończyn dolnych, znacznie
zmniejsza ich obrzęk. Wykonywany pomiędzy trzecim a ósmym
miesiącem ciąży za zgodą lekarza prowadzącego.
czas: 75 min cena: 280 pln
masaż świecą –
przyjemnie ciepły masaż aromaterapeutyczny
Wykonywany ciepłym olejkiem ze świec, składających się całkowicie z naturalnych wosków oraz aromatycznej mieszanki olejów
eterycznych dobieranych indywidualne do Państwa nastroju i preferencji. Uwielbiany przez wszystkich amatorów olejków do masażu
i magicznej atmosfery, jaką dają zapalone świece. Rozpuszczony
wosk przyjemnie ogrzewa skórę i pozostawia ją miękką. Nie zastyga
jak ten tradycyjny ale tworzy miłą w dotyku otulinę. Po masażu
skóra jest dobrze ukrwiona, pachnąca, zadbana i promieniująca
blaskiem. Masaż świecą jest zabiegiem, który łączy w sobie techniki
klasyczne, aromaterapię oraz kojące ciepło płomienia świecy.
czas: 75 min cena: 300 pln
Cena masażu dla dwóch osób: 550 pln
Quadrille Spa: ciało
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masaż kamieniami wulkanicznymi –
termoterapia
Niezwykle relaksujący zabieg wykonywany przy pomocy ciepłych kamieni bazaltowych
pochodzenia wulkanicznego. Z racji swoich znakomitych właściwości przewodzenia wysokich i niskich temperatur doskonale rozgrzewa i rozluźnia napięte mięśnie, pomagając
uwolnić umysł i ciało od stresu. Masaż ciepłymi kamieniami wybranych miejsc na ciele
pobudza energię życiową organizmu oraz ma działanie lecznicze- doskonale likwiduje
wszelkie napięcia. Działa kojąco na ciało i umysł osoby poddającej się zabiegowi. Masaż
ten łączy w sobie oddziaływanie zarówno termoterapii, drenażu limfatycznego, akupresury
i aromaterapii.
czas: 75 min cena: 300 pln
Cena masażu dla dwóch osób: 550 pln
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krok iii: modelowanie i regeneracja
Propozycja dla tych, którzy chcą stracić trochę centymetrów,
wyszczuplić sylwetkę, ujędrnić skórę, pozbyć się toksyn, cellulitu
lub zastojów wodnych. Poniższe terapie koncentrują się na modelowaniu sylwetki i ujędrnieniu skóry. Specjalnie skomponowane
z kilku zabiegów programy, dają spektakularne efekty. Samodzielnie, mogą stać się efektywną cegiełką indywidualnego programu
antycellulitowego lub wyszczuplającego – tego, który rozpocznie się
w Quadrille Spa wraz z poznaniem nowych technik i wypróbowaniem skutecznych składników aktywnych.
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comfort zone body strategist cellulite –
walka z cellulitem
Zabieg, który dzięki ekstraktowi z czarnego pieprzu oraz substancjom drenującym i aktywującym spalanie tłuszczów rewelacyjnie
sprawdza się w terapii cellulitowej nawet w przypadku zaawansowanego stadium. Zalecany podczas programów antycellulitowych
oraz jako samodzielny zabieg redukujący tkankę tłuszczową.
czas: 90 minut cena: 350 pln
endermologia lpg –
mechaniczna stymulacja skóry
Jedyna w swoim rodzaju technika high–tech bezbolesnej, bezinwazyjnej, skutecznej walki z oznakami cellulitu, a także modelowania sylwetki i poprawy jędrności skóry. Endermologia to rodzaj
mechanicznego masażu, wykorzystującego podciśnienie, w trakcie
którego za pomocą specjalnych rolek stymuluje się krążenie żylne
i limfatyczne oraz usuwanie toksyn i tłuszczu, reaktywuje się produkcję kolagenu i elastyny w celu ujędrnienia i poprawy struktury
skóry.
Dla satysfakcjonującego efektu wymaga odpowiedniej ilości powtórzeń (10 do 20 zabiegów) i dobrania prawidłowej techniki zabiegowej.
czas: 1 zabieg × 40 minut cena: 150 pln
czas: 10 zabiegów × 40 minut cena serii: 1300 pln
czas: 20 zabiegów × 40 minut cena serii: 2250 pln*
Cena kostiumu do zabiegu 100 zł
*cena zawiera odpowiedni do zabiegu kostium

med 2 contour –
odchudzanie na miarę XXI wieku
Intensywny i wysoce skuteczny nieinwazyjny zabieg high-tech
wspomagający odchudzanie i modelujący wybrane partie ciała
z wykorzystaniem ultradźwiękowej kawitacji. Rozbija i upłynnia
komórki tłuszczowe, powodując natychmiastowy, wyraźny efekt
redukcji cellulitu. Wpływa również na zmniejszenie miejscowej
otyłości, a także poprawia wygląd skóry. Aparat niszczy komórki
tłuszczowe, zatem efekt zabiegu jest stały.
ramiona ¦ pośladki ¦ boczki czas: 75 minut, cena: 650 pln*
uda ¦ brzuch czas: 120 minut, cena: 850 pln*
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zaffiro body –
odmładzanie i ujędrnianie
Spektakularny nieinwazyjny zabieg poprawiający elastyczność,
napięcie i ogólną kondycję skóry. Poprzez wykorzystanie promieniowania podczerwonego IR głowica podgrzewa włókna kolagenowe, obkurcza je do pierwotnej długości, powodując, że skóra
odzyskuje elastyczność i napięcie. W rezultacie zlikwidowane
zostają obwisłości na ciele: na wewnętrznej stronie ramion, ud oraz
obszarach nad kolanami, a także na brzuchu. Zabieg w szybkim
czasie przywraca jędrność skórze.
ramiona ¦ pośladki ¦ kolana czas: 30 minut cena: 800 pln*
uda ¦ brzuch czas: 60 minut cena: 1200 pln*
*zabiegi wykonane w serii minimum 3 uzyskują cenę minus 15%
masaż izometryczny –
manualna stymulacja mięśni
Intensywny masaż wykonywany na czynnie napiętych mięśniach.
Jest to zabieg leczniczy, który ma na celu zwiększyć siłę i masę
obszaru zabiegowego bez obciążania masowanej osoby treningiem fizycznym. Po pierwszych zabiegach obserwuje się rozbicie
opornej tkanki tłuszczowej i wygładzenie cellulitu dlatego w serii 5
zabiegów polecany Paniom z problemami estetycznymi i zastojami
tkanki tłuszczowej w obrębie ud, brzucha czy boczków. W dłuższej
serii 10 zabiegów po wstępnym zredukowaniu tkanki tłuszczowej
obserwujemy wzrost masy mięśni co jest niezwykle pomocne dla
osób trenujących lub dla osób po zdjęciu długotrwałego unieruchomienia (np. gips) lub po uszkodzeniu włókien mięśni (np.
naderwanie mięśnia). Masaż izometryczny poprawia krążenie żylne
i limfatyczne zwiększając dotlenienie oraz ukrwienie tkanek –
widoczna poprawa gęstości i jędrności skóry, w tkance mięśniowej
przyspieszona regeneracja i rozbudowa włókien mięśniowych.
czas: 60 minut cena: 280 pln
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bańka chińska –
naturalny masaż w nowej odsłonie
Metoda terapii w medycynie naturalnej sięgająca 3 tysięcy lat.
Stymuluje reakcje systemu immunologicznego, który zostaje
zmobilizowany do produkowania ciał odpornościowych. Efekt
zaczerwienienia i rozgrzania, który otrzymujemy po masażu jest
bodźcem nie tylko widocznym na powierzchni skóry, lecz także
pochodzącym z jej głębszych warstw. Powoduje on przyspieszenie
metabolizmu tkanek, co w obszarze dotkniętym cellulitem daje
efekt szybszego usuwania toksyn i zbędnej wody z organizmu. A
to z kolei wpływa już bezpośrednio na rozkład tkanki tłuszczowej,
rozbicie grudek widocznych pod skórą, a w efekcie – zwiększenie gładkości ciała przy jednoczesnym zmniejszeniu obwodu. Ze
względu na osiągane efekty terapeutyczne kult bańki chińskiej
nadal nie zanika.
czas: 60 minut cena: 280 pln
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krok iv: ukoronowanie piękna
Wypielęgnowane dłonie i stopy, gładkie, wydepilowane nogi
dodadzą nam pewności siebie i zadowolenia nawet w nie całkiem
udanym dniu. Idealnie sprawdzą się przed wielkim wyjściem oraz
na co dzień. Zachęcamy do zakosztowania ostatniego dotyku piękna w naszym SPA!

Quadrille Spa: ciało
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manicure quadrille –
Rytuał pielęgnujący dla dłoni i paznokci. Stanowi połączenie tradycyjnego manicure z peelingiem, który nada dłoniom jedwabistą
gładkość.
czas: 60 minut cena: 90 pln*
manicure men quadrille –
czas: 45 minut cena: 70 pln
pedicure quadrille –
Kompleksowy rytuał pielęgnujący dla stóp, połączony z maską oraz
peelingiem, które nadają stopom wyjątkową miękkość i jedwabistą
gładkość.
czas: 90 minut cena: 150 pln*
pedicure men quadrille –
czas: 75 minut cena: 130 pln
*W przypadku wyboru malowania gel color (hybryda) dopłata wynosi 30 zł

elektrokoagulacja –
Zabieg przeznaczony do usuwania owłosienia, włókniaków i zamykania poszerzonych naczyń włosowatych za pomocą prądu stałego
i zmiennego o wysokiej częstotliwości. Wykorzystując trzy tryby
pracy: termolizę, elektrolizę oraz metodę łączoną z powodzeniem
zamknie światło naczynia, zniszczy cebulkę włosa czy usunie włókniaki i brodawki.
czas: 15-30 minut
cena: zamykanie naczynek 150-350 pln ¦ usuwanie włókniaków
150-350 pln ¦ usuwanie brodawek pojedyncza 80 pln, następna
+ 40 pln ¦ usuwanie pojedynczych włosów 150-350 pln
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depilacja –
Podstawą filozofii Quadrille Spa są zabiegi skrojone na miarę,
idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb i to niezależnie
od preferencji w kwestii wyboru między sferą high-tech, metodami
tradycyjnymi czy terapiami umożliwiającymi kontakt z naturą.
I tak proponujemy Państwu metodę depilacji woskiem, która nadal
cieszy się ogromnym powodzeniem. Ta szybka, skuteczna technika
depilacji pozwala zaoszczędzić czas podczas codziennej pielęgnacji
oraz zapewni gładką skórę nawet na 4-5 tygodni.
Gdy natomiast oczekują Państwo bardziej trwałego efektu, zachęcamy do zdecydowania się na depilację laserową Vectus. Najlepsze
rezultaty daje seria od 6 do 8 zabiegów, dzięki którym na stałe
pozbędą się Państwo niechcianego owłosienia.

laser vectus

wosk

górna warga

150 pln

30 pln

broda

150 pln

30 pln

pachy

250 pln

40 pln

bikini częściowe

300 pln

60 pln

bikini całościowe

400 pln

90 pln

ramiona

300 pln

50 pln

przedramiona

300 pln

50 pln

kark

300 pln

50 pln

plecy

400 pln

60 pln

klatka piersiowa

400 pln

60 pln

uda

400 pln

60 pln

łydki

300 pln

60 pln

całe nogi

600 pln

110 pln
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pomysł na prezent
vouchery dla tych, którzy są państwu bliscy
Kojący czas w Quadrille Spa to z pewnością prezent, który zachwyci
każdego. Tak szczególny upominek można przekazać w postaci
vouchera na specjalny zabieg lub cały program. Z przyjemnością
Państwu doradzimy.
w ofercie:
› relaksacyjne rytuały Comfort Zone;
› masaże indywidualne i dla dwojga;
› zabiegi na twarz Forlle’d;
› zabiegi high-tech – pojedyncze i w karnecie;
› relaks na strefie wodnej a°quadrille (basen, jacuzzi, sauna sucha
i łaźnia parowa, sala cardio);
› odpoczynek w strefie wellness w ramach jednego pakietów Day
Spa.
Mogą Państwo także zakupić voucher kwotowy. W ten sposób osoba obdarowana sama zdecyduje na miejscu, jakie usługi są dla niej
najbardziej odpowiednie, a jest z czego wybierać…
kontakt:
spa@quadrille.pl, +48 58 351 03 20 lub +48 609 991 209
dodatkowe informacje:
› zakupu vouchera można dokonać codziennie w recepcji Spa
Quadrille;
› voucher może być przesłany do Państwa w formie drukowanej
lub elektronicznej;
› voucher drukowany otrzymają Państwo w ozdobnej kopercie,
e-voucher przyjdzie do Państwa mailem w formie pdf;
› na życzenie, za dodatkową opłatą 50 zł, voucher może zostać zapakowany w ozdobne pudełko.
26
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dzień w quadrille spa
skuteczne wyłączenie z nurtu dnia
Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego Spa. Tu wszelkie
troski odpłyną w drewnianej suchej saunie fińskiej, kojące
odprężenie i oczyszczenie skóry przyniesie łaźnia parowa i
rewitalizujący peeling, a przyjemnego zaskoczenia doznają
Państwo, nacierając się lodem lub biorąc orzeźwiającą kąpiel pod
prysznicem.
Polecamy skorzystanie z naszego krytego basenu lub doświadczenie
delikatnego masażu w gorących wodach jacuzzi. Chwila relaksu
na jednym z leżaków pod słoneczną łąką sprawi, że poczują się
Państwo wyjątkowo odprężeni po zabiegach lub nabiorą Państwo
ochoty na jeszcze więcej.
Jeśli potrzebują Państwo trochę aktywności, rekomendujemy
skorzystanie z naszej mini cardio siłowni, gdzie w kameralnej
atmosferze można wykonać trening obwodowy, wzmocnić mięśnie
czy też spalić trochę tłuszczu.
Odprężenie dla wszystkich zmysłów!
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a°quadrille
wodna strefa relaksu
Idealne miejsce, aby odzyskać energię, zrelaksować się i zregenerować po codziennym
stresie. Do dyspozycji Gości codziennie od godziny 8:00 do 22:00 jest basen, jacuzzi, sauna
sucha, łaźnia parowa, strefa chłodzenia z prysznicami i lodem oraz strefa relaksu przy
basenie ze słoneczną łąką.
Dla maksymalnej wygody oferujemy na ten dzień do Państwa dyspozycji ręcznik i miękki szlafrok.
Cena od osoby 90 pln*
10 wejść cena 700 pln (ważny 6 miesięcy)
20 wejść cena 1150 pln (ważny 6 miesięcy)
no limit cena 1550 pln (ważny 6 miesięcy)
Goście hotelowi oraz goście a°quadrille korzystający z programów
zabiegowych quadrille (za minimum 150 pln) mają w dniu pobytu/zabiegów nieograniczony dostęp do strefy a°quadrille w cenie
pobytu/programu.
*Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i chęć zapewnienia
naszym Gościom odpowiedniej przestrzeni do relaksu liczba wejść
na tzw. DZIEŃ SPA w danym dniu jest ograniczona, prosimy więc
o wcześniejszą rezerwację.
sunday spa
Serdecznie zapraszamy na niedzielny relaks w Quadrille Spa, gdzie
czeka na Państwa kameralna strefa wodna przeznaczona dla osób
dorosłych. Skomponowaliśmy dla Państwa atrakcyjne pakiety Sunday Spa, dzięki którym zakończycie tydzień wypoczęci i odprężeni.
pakiet standard
› 3-godzinne wejście do strefy wodnej a°quadrille między godziną
10.00 a 20.00
› lunch w hotelowym Pubie 10/6 w godzinach 13.00 – 19.00
cena w pakiecie: 165 pln/os.
pakiet comfort
› pełen Pakiet Standard
› masaż Classic
cena w pakiecie: 300 pln/os.
pakiet exclusive
› pełen Pakiet Standard
› rytuał na twarz i ciało Comfortzone Tranquillity
28

cena w pakiecie: 440 pln/os.

day spa
Czasami każdy z nas potrzebuje chwili odprężenia i ucieczki od codzienności, choćby na kilka godzin. W ramach oferty Day Spa proponujemy Państwu błogi relaks w komfortowej przestrzeni z basenem i saunami tylko dla dorosłych…
wariant i
› peeling całego ciała – różne warianty zapachowe do wyboru
› rozluźniający masaż całego ciała na gorących olejkach
› dostęp do strefy a°quadrille
czas: 90 minut
cena standardowa: 360 pln cena w pakiecie: 280 pln
wariant ii
› Bursztynowy Rytuał Quadrille – oczyszczenie ciała wraz z masażem
› nawilżający zabieg na twarz marki Forlle’d
› dostęp do strefy a°quadrille
czas: 150 minut
cena standardowa: 730 pln cena w pakiecie: 620 pln
wariant iii
› peeling całego ciała – różne warianty zapachowe do wyboru
› autorski masaż Quadrille
› zabieg na twarz – Hydrafacial Anti-Age
› kieliszek Prosecco
› dostęp do strefy a°quadrille
czas: 180 minut
cena standardowa: 950 pln cena w pakiecie: 800 pln
wariant iv
› masaż kamieniami solnymi
› manicure
› pedicure
› zabieg na twarz – Forlle’d Platynowy
› kieliszek Prosecco
› dostęp do strefy a°quadrille
czas: 240 minut
cena standardowa: 1070 pln cena w pakiecie: 900 pln
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men day spa
Męski dzień w Quadrille Spa to propozycja dla Panów, którzy chcą
spróbować czegoś niezwykłego oraz zadbać o swoje ciało i ducha.
Odpowiednio skomponowane zabiegi, oryginalne nuty zapachowe,
a także pobyt w strefie a°quadrille wprowadzą w stan głębokiego
relaksu.
Warto podarować sobie lub bliskiej osobie takie chwile odprężenia
i pielęgnacji!
› manicure Men
› pedicure Men
› peeling całego ciała – drzewo sandałowe
› odprężający masaż świecą – drzewo sandałowe, bergamotka,
piżmo
› relaks w strefie a°quadrille (basen, sauna fińska,jacuzzi, strefa
wypoczynkowa oraz cardio)
czas: 180 minut
cena standardowa: 620 pln cena w pakiecie: 520 pln
day spa dla kobiet w ciąży
To propozycja dla przyszłych mam, które również potrzebują chwili relaksu i głębokiego odprężenia.
Day Spa dla kobiet w ciąży to idealnie skomponowane warianty,
w których opcje zabiegowe są przede wszystkim bezpieczne ze
względu na jakość preparatów marek Comfort Zone i Forlle’d.
wariant i
› masaż prenatalny
› dostęp do strefy a°quadrille
czas: 75 minut cena w pakiecie: 280 pln
wariant ii
› masaż prenatalny
› manicure
› pedicure
› dostęp do strefy a°quadrille
czas: 210 minut cena w pakiecie: 480 pln
wariant iii
› masaż prenatalny
› manicure i pedicure
› zabieg na twarz Forlle’d Nawilżający
› dostęp do strefy a°quadrille
czas: 270 minut cena w pakiecie: 800 pln
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godziny otwarcia
Strefa spa: codziennie 10:00 – 20:00,
Strefa a°quadrille: codziennie w godz. 08:00 – 22:00
rezerwacje
Zalecamy dokonywanie rezerwacji zabiegów z wyprzedzeniem, aby
mieć pewność, że skorzystają Państwo z usług w dogodnym terminie. Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z recepcją SPA, gdzie
nasi specjaliści chętnie pomogą w wyborze zabiegów najlepiej
dostosowanych do Państwa potrzeb. W trosce o Państwa komfort,
zalecamy przybycie do lobby SPA na minimum 10 minut przed planowaną godziną zabiegu. Jeśli przybędą Państwo z opóźnieniem,
zabieg może zostać skrócony bez możliwości obniżenia jego ceny.
Dla wszystkich Gości Quadrille SPA dostępny jest bezpłatny parking.
Rezerwacji usług Spa można dokonać, kontaktując się z naszą
recepcją:
tel. +48 58 351 03 20, +48 609 991 209
lub wewnętrzny numer wybierany z pokoju hotelowego: 320
email: spa@quadrille.pl
www: spa.quadrille.pl

